
 

Klauzula Informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności art. 

14 RODO, informujemy Panią/Pana, iż  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Energia Projektowanie Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,                            

09-407 Płock, ul. Otolińska 27c. 

1. Dokument niniejszy zawiera informację o wszelkich formach przetwarzania danych 

osobowych w odniesieniu do: 

a) osób fizycznych biorących udział w Przetargu, 

b).pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli lub 

reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, biorących udział                                      

w Przetargu/osób fizycznych będących przedsiębiorcami biorących udział w 

Przetargu, 

c) innych osób, których dane Spółka przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert                               

w Przetargu. 

2. Podanie danych osobowych określonych poniżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla 

prowadzenia Przetargu oraz innych działań prowadzących do wyłonienia Oferenta oraz 

zawarcia umowy pomiędzy Oferentem a Spółką (konsekwencją braku podania danych 

jest uniemożliwienie udziału w Przetargu). 

3. W związku z przetargiem Spółka może przetwarzać podane dane osobowe takie jak: 

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres 

zamieszkania, adres korespondencyjny, 

b) dane kontaktowe takie jak: adres a-mail, numer telefonu, numer faxu, 

c) numery rejestrowe (PESEL, REGON, NIP), 

d) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję, 

e) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta przedstawianych w Przetargu, w tym                   

w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami 

nadawanymi powszechnie (np. numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, 

identyfikator służbowy). 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, gdy: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, 

zawarcia umowy, wypełniania zobowiązań umownych w razie zawarcia umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych Oferentów, z którymi Spółka 

może zawrzeć umowę, 

b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub 

wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych 

osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie 

przepisów prawa, 

c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 

1 lit. f  RODO), przy czym za uzasadnione interesy uznaje się: 



 

- umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentem, 

- weryfikację złożonych ofert, 

- weryfikację Oferentów w rejestrach publicznych. 

 

5.   Spółka może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

prowadzenia działalności przez Spółkę: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Spółki (podmiotom świadczącym usługi archiwizacji), dostawcom usług 

kurierskich lub pocztowych. 

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia Przetargu, 

zawarcia i wykonania umowy oraz przez czas niezbędny wskazany w przepisach                            

o archiwizacji. 

7.    Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie 

dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały 

zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 

c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych 

osobowych; w przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych  

do ich przechowywania; odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu 

przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa 

w związku z przetwarzaniem podanych danych, 

f) wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważa Pani/Pan, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy 

prawa. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

 

 

 

 

 

Zapoznał(am)/-em* się z powyższą informacją:             _____________________   

                                                                                              data i czytelny podpis 

 

 


